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 :މަށް އްވު އިދާރާތަކުން ފުރު ލޫމާތު ބެހޭ މަޢްކުށުގެ ރެކޯޑާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ 

އަހަރު އް( )ފަހެ 5ޔަ ތުވެދިކުރިމަތިލާފައިވާ، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އެވާ މީހާގެ ވޭ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވަޒީފާއަށް 
ފޯމާ  މި ލާޞާއެއްޚުކުށެއްގެ އެ ،ކޮށްތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގެ، އެ އިދާރާއެއްގެ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ، އް އޮތްނަމަ އެކަންދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ރެކޯޑެ

 އެ ،ގައި ވާނަމައް އޮތްކަމުއްސަލައެމަކުރެވެމުންދާ"  ޤީޤުޙް އިދާރާތަކުން ރެކޯޑު ދެއްވުމުގައި "ތަ ކުރާތަޙްޤީޤު އެދެމެވެ. އަދި  ށްދެއްވުންއެޓޭޗް ކޮ
 ވެ.އެދެމެ ށްދެއްވުންމި ފޯމާ އެޓޭޗް ކޮލޫމާތުގެ ކުރު ޚުލާޞާ ރިޕޯޓެއް އިވާ މަޢް ސަލައެއްގައި އެހާތަނަށް ހޯދިފަމައް

 
  

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

  :މު ދޫކުރި ތާރީޚުފޯ

 :ޚު ރީފޯމު ފުރައިގެން ގެނައި ތާ

 ކުށުގެ ރެކޯރޑް  ސޮއި  މަގާމު  ތާރީޚް 
 ހުރި/ ނެތް 

 އޮފީސް 

 1 ސުޕްރީމް ކޯޓު     

 2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު    

ތް / ކޯޑެއް އޮ ރެ ށުގެ ކު ން )މި ނަންބަރުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ކޯޓުތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ 
 ނެތް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް(

3 

     ުސިވިލް ކޯޓ  

     ުފެމެލީ ކޯޓ  

     ުޑްރަގް ކޯޓ  

      ުޖުވެނައިލް ކޯޓ  

     ( ުވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ
 ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށު ކޯޓު/ އަތޮޅު ކޯޓު(

 

 4 ކްރިމިނަލް ކޯޓު    

 5 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް    

 6 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް     

 7 ރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކޮ-އެންޓި    

 8 ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް     

 

( މަސްުދވަހަްށުވރެ ގިނަ ުދަވސްވެަފއިވާ ޯފމުތައް ގަބޫެލއް ތިނެއް) 3ހުށަހަޅާިއރު، ފޯމް ުފރިހަމަުކރިތާ މިކޯަޕރޭޝަަނށް * ވަޒީފާ ހަމަެޖއްުސމަށް 
ނެެއވެ.ނުކުރެވޭ   


